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Verslag van de vergadering van de werkgroep Leefbaar Wintelre gehouden op 11 juni  2008. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Fr. Coppelmans, J. Heuveling, T. van Gestel, Fr. v.d. Velden, H. v.d. Heijden, H. 
van Ham en W. Wilting. 
Afwezig: (met bericht) T. Spanjers, E van Gestel, G. Schenning en M.Voermans 
Kopie verslag aan: H. Lunenburg, M. Voermans, J. van Ham, P. Bertens,  
Rabobank Oerle-Wintelre. 
1. De voorzitter heet iedereen welkom en opent daarmee de vergadering. 
2. De notulen van de vergadering van 13 mei worden goedgekeurd. Deze worden nu ook op 

het web geplaatst. 
      Het conceptverslag, gespreksnotitie van de bijeenkomst met B en W van 26 maart wordt  
      akkoord bevonden. Aandacht wordt wel gevraagd voor genoemde terugkoppelmomenten  
      en resultaten van onderzoeken. De volgende bijeenkomst is verplaatst en nu gepland op  
      woensdag 24 september in de Rosdoek. 

Ons verslag van de verkeersbijeenkomst van 8 april wordt met instemming van Jan  
Smulders als zodanig gebruikt. Dit wordt ook op het web geplaatst. Inmiddels zijn al  
enkele punten afgewerkt. Zo is het voetpad, oversteek bij D´n Draai klaar. Aan gebruikers  
zal worden gevraagd of het zo goed is. De school start ook een project via de website van  
de school om kinderen en ouders wegwijs te maken hoe te handelen bij D´n Draai en  
mogelijk nog andere verkeersknelpunten. Opgemerkt wordt dat steeds meer duidelijk  
wordt dat de Kloosterstraat als sluiproute gebruikt wordt. Buurtgenoten zijn bezig de  
situatie Mostheuvel-Kerkstraat in kaart te brengen en zoals afgesproken te komen met een  
mogelijke oplossing. 
Het zebrapad bij de voormalige Meermarkt is verwijderd, na een quarantaine periode van  
8 weken zal dit op verzoek geplaatst worden in Vessem. 
De opmerkingen over het verslag over de zorgbijeenkomst van 17 maart zijn  
beschikbaar gesteld. De opmerkingen en het verslag worden goedgekeurd. Op 16 juni  
komt de zorg in het dorpsontwikkelingsplan aan de orde.  

3. Ingekomen stukken: .Er wordt overwogen om mee te doen aan de prijsvraag Zorg voor 
uw buurt van de Zaligheden. Gedacht wordt aan het pannaveldje. Overleg hierover zal 
nog plaats vinden met de gemeente omdat dit naar alle waarschijnlijkheid dan geplaatst 
zal moeten worden op grond van de gemeente. Andere projecten zijn nog niet genoemd. 
Een schrijven over het melden van overlast motorcrossers is van de gemeente 
ontvangen. Duidelijk is inmiddels wel dat ook in Wintelre steeds meer sprake is van 
overlast. De mededeling in de Hint van dit schrijven wordt vooralsnog voldoende geacht. 
De bibliotheek voorziening zal in augustus op een andere manier geregeld gaan worden. 
De bibliobus stopt. Besprekingen zijn gaande om samen met de school, de bibliotheek, 
vrijwilligers in Kempkeshof een noodvoorziening te creëren. Of later de voorziening 
verplaatst kan of moet worden naar de Rosdoek is voor later. Momenteel lijkt het te 
lukken om de bibliotheek, in een andere vorm,  toch als voorziening te behouden. 

4. voortgang lopende zaken: 
Gemeenschapshuis: Het voorlopig ontwerp is wat de buitenkant betreft zo goed als klaar. 
Over de binnenzijde zijn er nog enkele punten die opgelost dienen te worden. De 
verwachting is dat voor de schoolvakantie alles op de rit staat. De vergunningen procedure 
is opgestart. De klankbordgroep is in handen van een projectleider gegeven. De laatste 
klankbordgroepleden zijn of worden benoemd. Afgesproken is dat deze groep in ieder 
geval voor de schoolvakantie een eerste keer bij elkaar komt. 



Bouw woningen: op 25 juni is er een bijeenkomst met omwonende van het Aangelag. 
Onze bouwcommissie is daarbij ook genodigd. De uitnodiging om nu met de 
bouwcommissie te spreken over de plannen nabij het Koemeer willen wij verplaatsen naar 
10 juli. En dan met de volledige groep Leefbaar Wintelre tijdens onze normale 
vergadering. Henk zal de gemeente hierover informeren. De reden hiervoor is dat op 30 
juni de werkgroep Dorpsontwikkelingsplan spreekt over wonen. Wij achten het juister dat 
dan alle idop leden kunnen spreken met allemaal dezelfde informatie. 
Verkeer: Het verslag van 8 april is reeds behandeld. Opgemerkt wordt dat in de 
Kloosterstraat het gevaarlijk is om teruguit de weg op te rijden vanuit de inrit. Men kan 
niets zien op de weg of voetpad. Gevaarlijke situatie voor fietsers en voetgangers dus. Dat 
is ook het geval bij Kempkeshof. Kinderen worden hier niet gezien. Snoeien dus. En wat 
snoeien betreft snapt men het niet helemaal. Er worden stukjes gesnoeid en stukken 
helemaal niet. De indruk is wel dat bellen en mailen helpt. En op het Rouwen en de 
Oostelbeersedijk  zijn de rupsen weer gesignaleerd. En in de buurt van Kempkeshof 
worden duizenden vliegjes waargenomen. Dit blijken de voorlopers van onze Lieve Heers 
beestjes te zijn..  
Speelruimte: Op het Drieske is met medewerking van de jeugd het speeltoestel geplaatst. 
Het toezicht bij de plaatsing heeft niet kunnen voorkomen dat de toren van Pisa 
gekopieerd is. De veiligheid is ook nog niet helemaal in orde getuige het 
waarschuwingslint. Inmiddels zijn ook de goaltjes geplaatst. Wat er nog mis is is gemeld 
dus dat zal zeker in orde komen. Over het Groesveld en de Steenoven is nog overleg bezig 
om tot een juiste aanpak te komen. De omwonenden zouden nog voor de vakantie bij 
elkaar geroepen worden. Beter is om eerst het proces goed te hebben voordat 
onomkeerbare zaken gebeuren. Wim is in overleg met Mariëlle om dit goed te regelen. 
BOW: geen mededelingen. 
Nieuwe Leden: geen mededelingen. 
Kleine Kernen:  geen mededelingen 
Zorg in Wintelre:  Als uitvloeisel van de informatieavond over de MFA de Rosdoek is er 
op 9 juni gesproken met de zorgverleners in Wintelre. De zorginstellingen gaan in ieder 
geval kijken wat voor mogelijkheden men ziet om te werken vanuit  Kempkeshof of 
Rosdoek. De aantallen zijn echter zo klein dat er ook maar beperkte mogelijkheden zullen 
zijn. Dit heeft dan zeker ook met rentabiliteit te maken. Ook dokter Perik is graag bereid 
aanvullende mogelijkheden te onderzoeken. Men heeft aangegeven dat volgens de 
zorgverleners de werkelijke behoefte aan zorg verborgen blijft doordat gelukkig veel 
wordt opgelost door formele en informele mantelzorgers. De KBO zal samen met de 
werkgroep zorg van Leefbaar Wintelre kijken of gekomen kan worden tot een opzet van 
onweersalarmering. Alarmering die geruststellend  werkt waar medische zorg niet nodig 
is. Na de vakantie volgt verder overleg. 
Integraal Dorpsontwikkelingsplan:  nog betere informatie van de inwoners wordt 
gevraagd. Voorgesteld zal worden om huis aan huis het concept plan per onderdeel te 
verspreiden. Als dat bij het Blaaike gedrukt wordt en verspreid kan dit met geringe kosten. 
Daar kan men dan op reageren.  
Aanbevolen wordt vanuit de vergadering om op de laatste bladzijde van elk 
rapportonderdeel af te sluiten met: 
Mijn reactie is…………. 
Adres van Gemeenschapshuis de Rosdoek, Akkerweg 1   5513 AR Wintelre. 
Dit nodigt uit om een reactie te geven. 
Verder willen we voorstellen op daarna per drie onderwerpen een informatie en 
reactieavond te houden in het gemeenschapshuis. 
Dat komt dus neer op twee extra avonden boven het oorspronkelijke plan. 



De werkgroep Dorpsontwikkelingsplan moet daarover natuurlijk het definitieve oordeel 
geven. 

5. Wat verder ter tafel komt: op de vraag vanuit de kleine kernen organisatie hebben we 
ons opgegeven voor het project Duurzame Dorpen. Vanuit de provincie/ministerie is 
men op zoek naar enkele dorpen waar van alles aan de gang is om de leefbaarheid 
duurzaam te laten zijn. Nadere informatie volgt nog. Er is ook een selectieprocedure en 
pas als we echt weten wat er op ons afkomt dienen we te beslissen.  
Kleine Ambachtelijke Ondernemers: aandacht is gevraagd voor kleine ambachtelijke 
ondernemers. Is er in alle bouwplannen plaats voor kleine ambachtelijke bedrijven. 
Gedacht wordt ook aan het terrein langs Bierings, tegenover het industrieterrein Habraken. 
Ondernemers geven aan graag in Wintelre te blijven. Gevraagd is om een reactie van de 
gemeente. Ook het IDOP heeft een onderdeel dat gaat over ondernemers. 

      De vragenlijst nieuwe leefbaarheidsonderzoek is ontvangen. Bij vraag 42 en 43  dient  
      het woord dorpsraad vervangen te worden door Leefbaar Wintelre. Verder dient als vraag  
      44 te worden toegevoegd: Welke resultaten van Leefbaar Wintelre kent U? 
      Mogelijk kan ook een telefoonnummer vermeld worden bij het antwoord: ik zou hier  
      graag aan deelnemen.  
6. Bezoek van onze burgemeester: naar onze mening is het bezoek van de  

burgemeester goed verlopen. De reacties zijn allemaal positief. Dat hebben we van de  
burgemeester en Mariëlle gehoord maar ook de aanwezige inwoners hebben de  
belangstelling die getoond is van de burgemeester en van de ambtenaren als bijzonder  
positief ervaren 
Inmiddels heeft zij met haar man afgelopen zondag een deel van het traject nogmaals  
afgelegd met een gemiddelde snelheid van 110 km. 
 De kosten van het bezoek bedragen: nota gemeenschapshuis 455,85 en boek Wentersel  
Vruger 15,00 Totaal 470,85.Deze zullen via Mariëlle gedeclareerd worden. 

7. Stukje in het Blaaike: de berichtgeving vanuit het IDOP is voorlopig voldoende. 
8. Rondvraag: Op 28 juni is er samen met de JOC een Pannatournooi. Voor de huur van 

de twee veldjes wordt onze leefbaarheidsprijs ingezet. Dat zal daar ook kenbaar gemaakt 
worden. Of de wethouder of  burgemeester daar bij wil zijn is nog niet duidelijk. Wim zal 
verder met de JOC de financiële zaken afhandelen. 

9. Onze volgende vergadering  is op donderdag 10 juli om 20.00 uur. 
10. Hierna wordt de vergadering door de voorzitter gesloten met dank voor ieders inbreng. 
___________________________________________________________________________ 
notulist, (12-6-2008). 


